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Wat ve --w, ch 

W 
e weten te weinig van de wensen 
van onze leden!" Dit was het 

motief, dat op de laatste Topkaderconfe-
rentie in de discussie voortdurend terug-
keerde, toen de aanwezige bestuurdeá 
van gewesten en grote gemeenschappen 
de middelen bespraken om tot een ge-
varieerder en intensiever leven in onze ge-
meenschappen te komen. 

In de afgelopen jaren is hier en daar al 
eens een poging ondernomen, om dat ge-
brek te verkleinen. Een praatje met een 
lid op een bijeenkomst door een bestuur-
der, een bezoek aan iemand die zelden of 
nooit zijn gezicht laat zien, wijkhoofden 
die hun taak ernstig opvatten en meer wil-
len doen dan contributie ophalen of een 
circulaire in de brievenbus deponeren, 
praatavonden met nieuwe leden zijn in de 
meeste gemeenschappen gelukkig tot een 
vaste regel geworden. Maar het blijft een 
feit, dat we, vooral in de grote groepen, 
velen van onze leden slechts van naam 
kennen en niets weten over de motieven 
die hen tot het Verbond hebben gebracht. 

Deze motieven zijn van zeer uiteen-
lopende aard. Dat bleek onlangs bij een 
enquête welke door twee studenten in Den 
Haag gehouden werd, waarbij echter om 
praktische redenen slechts een deel van de 
leden bereikt werd. Ook andere pogingen 
in deze richting door voortvarende be-
stuurders van gemeenschappen onder-
nomen wijzen er op, dat er vele antwoor-
den zijn op de vraag: „Waarom bent u lid 
van het Humanistisch Verbond?" 

De zaak ligt dus iets gecompliceerder 
dan b.v. bij een speeltuinvereniging. Het 
bestuur iran een dergelijke instelling kan 
vrij nauwkeurig weten hoe of de wensen 

, van de leden er uitzien en daar voort-
durend rekening mee houden. Als men een 
lezing organiseert, zal het over speeltuin-
werk moeten gaan, en niet over bergbe-
klimmen, tenzij men in Zwitserland woont. 
Maar bij een levensbeschouwelijke orga-
nisatie als de onze stuit men voortdurend 
op moeilijkheden wanneer een werkpro-
gram moet worden opgezet en beslist dik-
wijls de persoonlijke voorkeur van het be-
stuur. Niet omdat dit bestuur van mening  

is het onder alle omstandigheden beter te 
weten, maar een bestuur moet besturen, 
dat wil zeggen zo goed mogelijk en met 
een maximum aan fantasie en inventivi-
teit het werk leiden. Maar als men niet 
weet, welke richting de voorkeur van de 
leden uitgaat, wat men dus van dit be-
stuur en van het Verbond verwacht, ont-
breekt de stimulans. 

Om efficiënt te kunnen werken, zal het 
dus nodig zijn wat meer te weten van de 
motieven, die onze leden er toe hebben ge-
bracht lid van het Humanistisch Verbond 
te worden. Om dit te bereiken zijn vele 
methoden denkbaar, zoals de enquête, 
mondeling of schriftelijk, intensief huis-
bezoek, opinieonderzoek zoals dit tegen-
woordig aan de orde van de dag is enz. 
Maar geen enkel systeem biedt enige kans 
van slagen, als degeen die bezocht wordt 
of een papiertje moet invullen, niet mee-
werkt. Nog afgezien van de vraag, of we 
met het eeuwige gebrek aan werkers men-
sen kunnen vinden, die dit omvangrijke 
werk kunnen uitvoeren. 

Toch is het dringend noodzakelijk, dat 
we in deze richting iets gaan ondernemen. 
Hier en daar gebeurt het al, en de resul-
taten geven belangrijke aanwijzingen. Als 
iemand, die tot de regelmatige bezoekers 
van zondagochtendbijeenkomsten behoort, 
desgevraagd zijn voorkeur voor bepaalde 
onderwerpen te kennen geeft, heeft men 
daaraan althans enig houvast. Of het 
mogelijk is, met deze wensen onmiddellijk 
rekening te houden is een andere vraag. 

Een belangrijke stap in de goede rich-
ting wordt bereikt, als een lid zelf zijn 
mening te kennen geeft. Daar biedt bij-
voorbeeld een bijeenkomst in kleinere 
kring een uitstekende gelegenheid voor. 
Men voelt zich meer op zijn gemak, praat 
dikwijls wat vlotter, wordt mee betrokken 
bij hetgeen aan de orde is, kortom men 
verandert van een passief luisteraar in een, 
actief medewerker. Het is niet zonder 
reden, dat men tegenwoordig in allerlei 
bedrijven de zogenaamde „hersenstorm-
bijeenkomsten" belegt, waarbij men uit-
gaat van het ervaringsfeit, dat de meeste 
mensen een sluimerend creatief talent be.- 

„He--  Erasmus:mis" 

T elkens als ik over de Stadhuisbrug loop 
wordt m'n blik getrokken naar het van 

ouds bekende pand „Oude Gracht 152". En 
telkens komt dan de gedachte bij me op: „Nee, 
er is nog niets veranderd". De gevel staat er 
immers nog altijd, zoals hij er al tientallen ja-
ren gestaan heeft: niet erg mooi en niet erg 
harmoniërend met de gevels van de er naast 
liggende gebouwen. Toch moet er daarbinnen 
iets veranderd zijn. Ik bel dus maar eens aan, 
omdat ik zo graag wil weten, hoe het de men-
sen, die daar in dat huis moeten werken voor 
het Verbond, bevalt. 

Als de deur opengaat- rijst er een trap steil 
omhoog en die trap moeten we op, tot aan het 
bovenste einde toe. Maar als we het geklop en 
het gehamer van de lagere verdiepingen ont-
stegen zijn worden we ontvangen door de heer 
van den Berkhof, in zijn lichte werkkamer —
licht door de verf, licht ook door het wijde 
uitzicht. Hij was graag bereid ons iets te ver-
tellen over het werken in het Erasmushuis, dat 
zo langzamerhand bijna normaal gaat lopen. 
Tot nu toe had men er nogal wat kou moeten 
lijden, doordat de centrale verwarming nog 
niet werkte, maar als u dit leest, zal dit euvel 
wel verholpen zijn. En als de tussenverdieping 
klaar is, waar men o.a. de bibliotheek gaat 
onderbrengen, wordt ook de opgang beten de 
trappen worden dan schoon gemaakt en be-
legd. Verder — vertelt van den Berkhof — zal 
het werken er gemakkelijker worden, doordat 
er ongeveer twee maal zoveel kantoorruimte is 
als in de Bleyenburgstraat. Dit is dan ook wel 
nodig, want het is verbazingwekkend te horen, 
hoeveel verschillende taken er door de mensen, 
die daar werkzaam zijn, moeten worden ver-
richt. 

Wist u, dat, behalve de eigen H.V.-adminis-
tratie, ook het secretariaat van de International 
Humanist and Ethical Union, de administratie 
van het tijdschrift Rekenschap, de administra-
tie van de Stichting Socrates, de administratie 
van het Humanistisch Centrum Mens en We-
reld, gesticht door Humanitas, . Humanistisch 
Verbond, Humanistisch Thuisfront, Wezenkas, 
Stichting Bureau voor Levens- en Gezinsmoei-
lijkheden, A. H. Gerhardstichting en Huma-
nistische Werkgemeenschap in de P.v.d.A., plus 
nog de administratie van de Stichting De Ark, 
daar zijn ondergebracht? Daar zit heel wat 
werk in. De laatste tijd neemt bijv. het aantal 
contribuanten van de A.H. Gethardstichting 
snel toe, waarschijnlijk mede doordat het Am- 

(Slot op volgende pagina) 

zitten, en slechts een stimulerende stem-
ming en omgeving nodig hebben, om deze 
capaciteiten wakker te roepen. Maar ook 
het lid, dat op een rustige avond zijn wen-
sen eens in een brief aan het bestuur for-
muleert, levert een actieve bijdrage. De 
meeste mensen grijpen naar de pen, als iets 
of iemand hun ergernis heeft opgewekt, 
maar hetgeen er dan uitvloeit is niet altijd 
een poging tot beter begrip. 

Als u van het Verbond iets verwacht, 
en dat doet u ongetwijfeld, wilt u dat dan 
eens op de een of andere manier te kennen 
geven? 

Het is geen nieuwsgierigheid, dat uw 
bestuur dat graag wil weten, maar een 
dringende noodzaak om het werk van het 
Verbond uit te bouwen en van groter be-
tekenis te doen zijn, ook voor u. 

P. 
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Congres 1957 
13 en 14 april te AMSTERDAM 

Secretaresse organisatie-comité: Mevrouw H. Meyer—van Praag, Diamantstraat 
49 II, Amsterdam-Z., tel. 020-713236. Postgirorekening 602700 t.n.v. Federa-
tieve Gemeenschap van het Humanistisch Verbond. 

Wijze van aanmelding: 
Voor gemeenschapsafgevaardigden: 	Voor niet-afgevaardigden: 
Door middel van speciale aanmeldings-
kaart annex geloofsbrief, die ieder ge-
meenschapssecretariaat wordt toege-
zonden. 
Voor beide categorieën geldt: 
Logies bij geestverwanten is mogelijk. 
Kosten van de niet verplichte koude lunch op zondag, bedragen f 4,60 incl. 
Betaling hiervan dient tegelijk met de aanmelding te geschieden en wel op boven-
vermelde postrekening. 
Aanmelding kan geschieden bij bovenvermeld adres te Amsterdam, uiterlijk 
I april a.s. 
Ook zij, die niet in Amsterdam logeren, dienen zich aan te melden. 

Door middel van een briefkaart. 

AGENDA 
I. Opening. 

II. 1. Mededelingen. 
2. Notulen congres 1956. 

III. 1. Jaarverslag secretaris. 
2. Jaarverslag penningmeester. 

IV. Voorstellen gemeenschappen. 
V. De Idee van de Openbare 

School, door Dr. J. C. Brandt 
Corstius. 

VI. Begroting 1957. 
VII. 1. Verkiezing Hoofdbestuur. 

2. Verkiezing Financiële Com- 
missie. 
Bestuursoverdracht. 
Rondvraag. 
Sluiting. 

PROGRAMMA 

Zaterdag 13 april 
14.30 uur 

15.00-16.00 

16.00-18.30 
18.30-19.30 
19.30-22.00 
21.30-22.30 

Zondag 14 april 

10.00-10.30 
10.30-12.30 
12.30-14.30 

14.30-17.00 

Cultureel programma. 
3e zitting. 
Pauze (warme maal-
tijd). 
4e zitting. 

Ontvangst door het 
Gemeentebestuur. 
Ontvangst en inschrij-
ving. 
le zitting. 
Pauze (broodmaaltijd). 
2e zitting. 
Cultureel programma 

VIII.  
IX.  
X.  

(Vervolg van vorige pagina) 

sterdamse Tehuis voor Bejaarden begin 1958 
geopend zal worden. Zo iets brengt natuurlijk 
veel werk mee. Het personeel, dat grotendeels 
uit jongeren bestaat (we zagen bij het rond-
wandelen door de kantoorlokalen buiten de 
heer van den Berkhof nog maar één lid van 
het vroegere personeel, n.l. mej. De Wolf) 
moet dan ook steeds uitgebreid worden en dat 
geldt dan vanzelf ook voor het meubilair. We 
zagen er al enige mooie, lichte bureaus, maar 
ook staan er nog de oude kasten van vroeger. 
We hopen in ons blad ook nog eens wat om-
trent de ervaringen van de personeelsleden op 
te kunnen nemen. 

Als we door van den Berkhof naar beneden 
worden gebracht, laat hij ons, met begrijpelijke 
voldoening, zien hoe hard er ook hier opge-
schoten wordt, nu de bouwvergunning afgeko-
men is. De streefdatum voor de opening is 1 
april, maar er zal nog hard gewerkt moeten 
worden, wil men zich aan die datum kunnen 
houden. 

Als we het gebouw verlaten, kijken we nog 
eens achterom 	Zou die gevel niet nog wat 
opgeknapt kunnen worden?... 't Is geen vlag 
meer, die deze lading kan dekken! 

B. 

(Overgenomen uit het blad van de gemeen-
schap Utrecht). 

Voor de Jongeren 
Studie-vakantiereis 
naar Denemarken 

De Moderne Jeugd Raad te Amsterdam, waar-
in ook het Humanistisch Verbond is vertegen-
woordigd, stuurt ons onderstaand persbericht, 
waarvoor wij gaarne de aandacht van onze 
jongere leden vragen. 

De Moderne Jeugdraad heeft het voorne-
men om een veertiendaagse reis te or-

ganiseren voor jongeren tot 30 jaar naar Dene-
marken. 

De deelnemers aan deze reis, die wordt on-
dernomen om kennis te maken met land en volk 
van Denemarken, zullen hierbij genieten van 
de bijzonder mooie landstreken en steden, die 
op deze tocht te zien zullen zijn. S0nderborg, 
Esbjerg, Silkeborg, Arhus, Odense, Kopenhagen 
en Elseneur zijn steden, die worden bezocht. 
In verscheidene plaatsen zullen kontakten wor-
den gelegd met jeugdorganisaties en bezoeken 
worden gebracht aan organisaties en instellin-
gen van de moderne arbeidersbeweging, coope-
ratieve bedrijven, volkshogescholen, enz. 

In een aantal steden, waar de deelnemers bij 
partikulieren zullen logeren, zullen zij in direkt 
kontakt met de bevolking indrukken kunnen 
opdoen aangaande de woonkultuur en het fa-
milieleven. De gastvrijheid van de Denen ken-
nende, zullen zij op een goed onthaal kunnen 
rekenen. 

Naast excursies en studie zal het programma 
voldoende gelegenheid bieden voor ontspan-
ning, zodat de naam studie-vakantiereis zeker 
gerechtvaardigd is. 

Voorafgaande aan de reis zal een weekend-
bijeenkomst worden gehouden, waar de deelne-
mers een en ander zal worden verteld van 
de historie en de cultuur van Denemarken. 
Verder zullen de deelnemers wat lectuur ont-
vangen, zodat zij goed geïnformeerd deze reis 
zullen kunnen maken en beleven. 

De reiskosten bedragen ± f 180,— vertrek 
16 juni en thuiskomst 29 juni. 

Voor inlichtingen omtrent deelneming aan 
deze tocht kan men zich wenden tot de Moder-
ne Jeugdraad, Keizersgracht 717, Amsterdam 
(C). Telefoon 31198. 

Radiouitzendingen: van het 
Vlaams Humanistisch Verbond 

Ons Haagse lid P. Krug vestigt onze aandacht 
op het volgende: 

Het is wellicht onder onze leden nog on-
voldoende bekend, dat Radio Brussel-

Vlaams woensdags om de veertien dagen des 
avonds van zes uur tot half zeven zendtijd be-
schikbaar heeft gesteld voor onze Vlaamse 
geestverwanten. Deze radiolezingen verschijnen 
in druk in 't maandblaadje „Het Vrije Woord". 
U kunt zich hierop abonneren door storting van 
25 francs op P.C.R. 4478 23 van dr. K. Cuypers, 
Mariaburg, Antwerpen. U krijgt dan „Het 
Vrije Woord" een jaar lang toegezonden. De 
redactie van dit blad is in handen van Piet 
Kimzeke, Edg. Casteleinstr. 8, Antwerpen. 

Kandidaten Hoofdbestuur 
De heer Spigt heeft de kandidatuur niet 

aanvaard. Het hoofdbestuur stelt in zijn 
plaats de heer dr. A. L. Constandse te 
Haarlem kandidaat. 

(Hoofdbestuur). 

Kandidaten 
Financiële Commissie 

G. C. P. Leydekkers; 
J. Postma; 
C. Vermeulen. 

(Hoofdbestuur). 

2 	 9 maart 1957 



Het D.B. in een late vergadering bijeen 

Congresvoorstellen 

1. Het congres, enz. 

is van mening dat de besturen van de gemeen-
schappen van het Humanistisch Verbond ten be-
hoeve van het bepalen van hun standpunt ten 
aanzien van het verlenen van subsidie voor de 
bouw van kerken, en ter uitvoering van mogelijk 
daaruit voortkomende acties, door het Hoofd-
bestuur uitvoerig behoren te worden voorge-
licht, en draagt het Hoofdbestuur op dienover-
eenkomstig te handelen. 

' 	Voorburg-Rijswijk. 
Toelichting: 
Gezien het principiële en praktische belang 

van deze subsidiekwestie, acht de Gemeenschap 
Voorburg-Rijswijk het wenselijk dat de gemeen-
schapsbesturen van de zijde van het Hoofdbe-
stuur hierop worden attent gemaakt en worden 
voorgelicht omtrent een mogelijk te volgen ge-
dragslijn. Dit klemt temeer omdat verwacht mag 
worden dat genoemde subsidiekwestie in vrijwel 
alle Nederlandse gemeenten, waar dit niet reeds 
het geval was, aan de orde zal komen. 

PRE-ADVIES HOOFDBESTUUR: 
Geen bezwaar: 

2. Het congres, enz. 

is van mening, dat daar de buitenkerkelijken 
rechtstreeks betrokken zijn bij het vraagstuk van 
overheidssubsidie voor de bouw van kerken en 
soortgelijke gebouwen, het op de weg van het 
Humanistisch Verbond ligt het daarmee verband 
houdende probleem van de verhouding van kerk 
en staat in zijn volle omvang te bestuderen, ten-
einde tot een uitspraak daarover te kunnen ko-
men, 

en nodigt daarom het Hoofdbestuur uit het 
probleem van de verhouding van kerk en staat 
in studie te nemen of te doen nemen, met als 
doel een Verbondsuitspraak daarover mogelijk 
te maken. 	

Voorburg-Rijswijk. • 
Toelichting: 

Gezien het feit dat verscheidene gemeente-
raden, vooruitlopende op het rapport van de 
Staatscommissie-Sassen, subsidie toestonden ten 
behoeve van de bouw van kerken, tengevolge 
waarvan verwacht mag worden dat in verder 
vrijwel alle Nederlandse gemeenteraden deze 
kwestie aan de orde zal worden gesteld, 

en gezien de omstandigheid dat reeds nu in 
verscheidene gemeenten de buitenkerkelijken als 
gevolg van een eenzijdige subsidieverlening in 
een uitzonderingspositie zijn geplaatst, 

lijkt het juist over het algemene, en met het 
bovenstaande direct verband houdende pro-
bleem van de verhouding van kerk en staat, 
onzerzijds een uitspraak te doen, teneinde voor 
de buitenkerkelijken rechtsgelijkheid in deze te 
kunnen propageren. Daartoe is het echter nodig 
dat bovenstaand 'vraagstuk van kerk en staat in 
zijn volle omvang door terzake kundigen van het 
Humanistisch Verbond bestudeerd wordt ten-
einde rechtsongelijkheid, die reeds nu inciden-
teel een feit is, met kracht van argumenten te 
kunnen bestrijden en rechtsgelijkheid te kunnen 
verdedigen. Tevens wordt hiermede opnieuw 
aan de orde gesteld de positie van de humanist 
en zijn organisaties in een z.g. Christelijke staat 
en het lijkt juist mede ten behoeve van de erken-
ning van het Humanistisch Verbond bovenstaan-
de studie ter hand te nemen en daarover rap-
port uit te brengen. 

PRE-ADVIES HOOFDBESTUUR: 
Het hoofdbestuur is bereid een nadere studie 

van dit probleem te bevorderen. 

Zomerprogramma 1957 

Hum. Verbond: 

FAMILIEKAMPEN: 
„De Ark", Nunspeet, 20 juli-10 augustus. 
Leiding eerste kamp: echtpaar Bohlander. 
Kinderleiding eerste kamp en derde: echtpaar 
Hillmann. 
Overige leiding staat nog niet vast. 
Spoedige aanmelding is gewenst, aangezien de 
kampen reeds half vol zijn. 
Prijzen: tot 5 jaar f 26,—, 5-10 jaar f 36,—, 
10 jaar en ouder f 46,— per week. 

KINDERKAMPEN: 
a. Voor kinderen van 7 t/m 12 jaar in de „Koren-

bloem" te Elspeet; 27 juli-3 augustus. 
Leiding: G. Hillmann. 
Prijs: f 36,—. 

b. Voor kinderen van 13 t/m 15 jaar wordt een 
tentenkamp gehouden in de omgeving van 
Elspeet; max. aantal deelnemers 20; data: 
27 juli-3 augustus. 
Leiding: Echtpaar van Opijnen. 
Prijs: ± f 26,—. 

KINDERKAMPEN 

worden in „De Ark" onder deskundige leiding 
gehouden van 27 juli t/m 31 augustus. 
Voor deelname aan Familie- en Kinderkampen 
kunt u zich opgeven bij „De Ark", Belvedère-
laan 14, Nunspeet. Tel. 03412-2404. 
Het Paaskamp gaat in op zaterdagmiddag 20 
april en eindigt op maandag 22 april na het 
avondeten. De heer en mevrouw Geusebroek uit 
Amsterdam hebben de leiding. 
De prijs bedraagt f 15,—, voor kinderen beneden 
11 jaar f 12,—. 

De Bejaardenbijeenkomst kan dit jaar niet in 
september plaats hebben. De bijeenkomst zal  

worden gehouden van zaterdagmiddag 4 mei tot 
zaterdagochtend 11 mei na het ontbijt. 
De prijs bedraagt f 35,—. De leiding berust bij 
de heer en mevrouw Dijkstra. 
Het Pinksterkamp gaat in op zaterdagmiddag 
8 juni en eindigt op maandag 10 juni na het 
avondeten. De heer en mevrouw Bosman uit 
Amsterdam hebben de leiding. 
De prijs bedraagt f 15,—, voor kinderen beneden 
11 jaar f 12,—. 

Indien men aan bovenstaande groeps-bijeenkom-
sten wil deelnemen, geve men zich zo spoedig 
mogelijk op bij „De Ark". 

Hum. Jeugd Gemeenschap: 
Van 3-11 augustus een KAMP IN DE ARDEN-
NEN (België). 
Prijs: f 35,—. Nemen meer dan 30 personen deel, 
dan f 30,—. 
De heen- en terugreis kunhen evt. per bus ge-
maakt worden. 

Hum. Jeugd Beweging: 

ZOMERKAMPEN 

Tijd: 13, 20 juli, en op nog nader te bepalen 
datum, vermoedelijk augustus. 
Plaats: Voor de eerste twee: Twente, voor het 
laatste nog niet bekend, waarschijnlijk Veluwe. 
Prijs: f 25,—, voor ieder kamp. 
Leiding: Kampraad van deelnemers, met advies 
van kampmentor. 
Leeftijd: 15-21 jaar. 
Inlichtingen: Kamporganisatie H. J. B.: 
Erik van Praag, Pr. Mariannelaan 195, Voor- 
burg. 

Studenten Vereniging op Hum. Grondslag: 
Twee TENTENKAMPEN voor Middelbare en 
Mulo-scholieren. 

a. Voor leerlingen van 12 t/m 16 jaar, te Exloo 
(Drente) in de week van 16-23 juli. 
Prijs: f 30,—. 

b. Voor leerlingen van 17 t/m 19 jaar in de Ar-
dennen (België) in de buurt van La Roche, 
van 26 juli-2 augustus. 
Prijs: nog niet bekend. 

Inlichtingen en opgaven voor de S. V.H.G. kam-
pen richten aan de heer 1. Westenberg, van Bree-
straat 39, Amsterdam. 
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Behalve dat Groningen op de jaarver-
gadering een nieuw bestuur heeft ge-

kozen, heeft men het bij wijze van proef 
ook aangedurfd deze bijeenkomst op zon-
dagmorgen te houden. Met succes! Veel 
animo was er ook voor het onderwerp 
„humanisme en geweld" door twee pro-
minente humanisten, Mr. Waslander en 
Ir. Schut, ingeleid waarbij nog eens duide-
lijk bleek, dat het humanisme een huis met 
vele kamers is. 

Het bestuur van Deventer doet een 
hartstochtelijk beroep op de leden, deze 
keer niet weg te blijven van de ledenver-
gadering en het bestuur niet alleen te laten 
voortmodderen. Hopelijk heeft het ge-
holpen. 

Emmen's maandblad is deze keer extra 
dik en toepasselijk versierd. Daar was ook 
wel reden voor, want de penningmeester 
heeft' een tekort. Met een gulden per lid is 
dat echter te verhelpen. 

Ook de voorzitter van Haarlem vraagt 
meer bezoek op de jaarvergadering. Het 
bestuur doet het daar blijkbaar zo goed, 
dat de leden niets meer te wensen hebben. 
Aandacht werd ook besteed aan de 70e 
sterfdag van Multatuli in samenwerking 
met het Multatuli Genootschap en de 
Dageraad. 

Oss besteedt aandacht aan de proble-
men van de menselijke verhoudingen in 
het bedrijf, en staat daarmee dus midden 
in de werkelijkheid. 

De jaarvergadering in Soest zal gemoe-
delijk verlopen met een kopje thee, wat 
muziek en een gezellig praatje na. Als het 
bestuur nu maar wordt aangevuld. 

Evenals elders, laat men in Enschede 
als voorbereiding van de studiedag in 
kleine kring over de „laagontwikkelde ge- 

O p 2 en 3 februari zijn op de Ark in Nun-
speet een veertigtal gewestbestuurders en 

leden van het hoofdbestuur bijeengeweestvoor de 
gebruikelijke halfjaarlijkse TKC. Op het pro-
gram stond dit keer een bespreking in een vier-
tal secties over een aantal vragen, waarop de 
inleider dr. C. van Rijsinge, voorzitter van de 
gemeenschap Utrecht in zijn toespraak over de 
„mogelijkheden en onmogelijkheden in de werk-
sfeer van de gemeenschap" reeds zijn visie had 
gegeven. 

Er heerste eenstemmigheid over de noodzaak, 
meer van de leden af te weten, waarbij de 
inleider een door wijkhoofden uitgevoerde 
enquête, met duidelijk geformuleerde vragen, 
suggereerde. Een beter contact met de leden 
kan alleen maar bereikt worden door ze op 
te zoeken, waaruit eveneens een richtlijn kan 
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bieden" praten. Hier is het tevens een punt 
van opluistering van de jaarvergadering 
geweest. 

Dordrecht heeft drie geslaagde lezingen 
gehad dver het praktisch humanisme. 
Resultaat een groepje van mensen, die het 
ook gaan beoefenen in de vorm van zie-
kenbezoek. 

In Tilburg, waar nog slechts kort een 
gemeenschap bestaat, vraagt men ook aan-
dacht voor de laagontwikkelde gebieden, 
als voorbereiding van de studiedag. 

Ook Eindhoven heeft in de afgelopen 
weken bijzondere aandacht aan het prak-
tisch humanisme besteed en de leden de 
vraag voorgelegd, in hoeverre een gemeen-
schap van het Verbond werkelijk een ge-
meenschap is. In hoge mate actueel! 

Hengelo heeft een primeur! Een toe-
spraak van de heer Doets uit Arnhem in 
het ziekenhuis. Wie in bed moest blijven, 
kon de lezing volgen via de luidspreker. 

Oost Zeeuws Vlaanderen zet met klem 
van redenen uiteen, waarom de nieuwe 
contributieregeling noodzakelijk is. Het 
resultaat zal zeker niet uitblijven. 

Ook Zwolle is gestart met een nieuwe 
groep ziekenbezoekers, die eerst een cur-
sus hebben gevolgd van onze centraal 
geestelijk raadsman d'Angremond. 

In het koor van gemeenschappen, die 
de laatste weken het praktisch humanisme 
in studie hebben genomen, zingt ook Rot-
terdam een behoorlijke stem mee. Maar 
liefst vier inleidingen van deskundigen op 
dit gebied. Veel succes! 

Wageningen heeft de aandacht van de 
studenten voor het humanisme gevraagd 
met Prof. Dr. Libbe van der Wal als inlei-
der. De leden worden daar overigens ook 
niet yergeten. 

volgen voor meer differentiatie in het gemeen-
schapswerk. Het is volstrekt noodzakelijk te 
streven naar een eigen sfeer op de bijeenkom-
sten, waarbij ook de aankleding van de zaal 
een rol speelt. Uitbreiding van het ledental 
vereist de voortdurende aandacht, juist in de 
periode, waarin het Verbond zich min of meer 
geconsolideerd heeft. Voorzitter Van Praag 
wees er nadrukkelijk op, dat deze consolidatie 
niet „op de plaats rust" betekent, maar een 
verdere doordenking van methode en gedachte 
van het humanisme vereist. 

Op de gewestelijke vergaderingen, die enkele 
weken na de TKC plaats vinden, is er voor 
de gemeenschapsbestuurders volop gelegenheid 
geweest, tot verdere gedachtenwisseling te ko-
men. Zonder de medewerking van het afzon-
derlijke lid komen we er echter niet. 

Vergeel de zieken niet;! 

Het spreekt vanzelf, dat in de ge-
meenschappen bijzondere aandacht 
moet worden besteed aan zieke 

leden. Af en toe een bezoekje, een bloe-
metje of wat fruit bij een bijzondere ge-
legenheid is al het minste wat we doen 
kunnen. 

Als iemand in een ziekenhuis wordt 
opgenomen heeft hij of zij extra aandacht 
nodig, aangenomen althans dat men er 
prijs op stelt. Maar dat geldt niet alleen 
voor de leden, maar voor alle buitenker-
kelijken, die in een inrichting dikwijls 
aan geestelijke zorg tekort komen. Geluk-
kig is men er in geslaagd in vele zieken-
en rusthuizen ook voor het humanistische 
ziekenbezoek van de directie toestemming 
te krijgen. In heel wat gemeenschappen, 
waar dergelijke instellingen zijn, beschik-
ken de plaatselijke gemeenschappen van 
het Verbond over enkele leden, die dit zo 
belangrijke werk doen. 

Indien men buitenkerkelijke kennissen, 
vrienden of familieleden heeft, die in een 
ziekenhuis zijn opgenomen, kan men om 
bezoek vragen aan de Commissie Prac-
tisch Humanisme van het Verbond, Mau-
ritsstraat 64, Utrecht, tel. K 30-22870. 
Deze commissie zal er dan voor zorgen, 
dat zo mogelijk bezoek zal plaats vinden, 
indien althans in de betreffende inrichting 
dit bezoek (buiten de bezoekuren) wordt 
toegestaan. 
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